
-22-
L'!.0NVERGADERILiG \iril:i rr0i;]is-) rr;,10 rPriIL l.!.!L
-Ti"ca 5o 

-peËáoiien moiËt ci" v"c,ráitterld-e heer chr. van
Schjjndel vervelkomen bij de le denvergadering van onze Heem-
kundekrin€ï op woensdag 10 april L974 fn fiotel']e Kroon.

llen speciaal woord van welkora richtte hii tot de heer en
mevr.Schreurs-Janssen, diê nanens d.e Contactcomnissie van
Srabants Heen doze vergad.ering bijwoond.en. Verder mocht hij
verwelkomen de heer Jean 3erg6 en zijn charmante dochter tIa-
rie-Claire ult BTêda, di.e deze avond- naar Gemert gekomen wa-
ren om een en ander te vertellen over de moderspeciaal sinds
dê taatste 200 jaar(vanaf de Franse Revolutie) en om de his-
torlsche costuums te laten zien, zoals ze valraf d.i-e tijd. ge-
dragon uerd.en.

lle voorzitter gaf daarna het woord. aa.n de heeï Jean rergó
die een inleiding zou houden op hetgeen er verd-er deze avond
te zien zou zjjn. l\ls eirlenaar van een herenrnodezaak en als
1resturirsf id van de lie emkund"ekring in llïeda heeft de heer
3er..:6 al- sedert lange tijd vcel lelangstelllng voor de ge-
schj.edenis van de mode, sleclaal de herenmod.e.Híj heeft daar-
van d.an ook bijzonde::e stu.dic €Jernaakt en ir de loop d.er jaren
een gro.rt aantal historischo co stuurns verzameld Omd-at zin
dochter zich eveneens op de studie van historische costuurns
is gaan toeleggen, speciaal wat betr:ft de denesnode, is er
uit deze comblnatie een avondvull end-e sho',r ontstaan.

Bij de studie van de mode vraagt rnen zich al-lereeast afl
vanÍraar konen de verschi-llende veranderingen in de nod-e in
de loop der tijden. Deze zíjn o.a. een gevolg van de seizoen-
wisselingen; nen had in de winter andere en warmere kleding
nodig dan in de zomer.

Ook d.e hogere of lagere stand. en d.ê naa t s chappel ijke posi-
tie,die men bekf êed-d.e, werkten er aan xnee,tlilitaiïon onder-
scheidden zich van I'ge'nrone burgersrr door hun kleding, nensen
verbonden aan spooïwegen, posterijen, waterschappen enz.d.roe-
gen een costuum, dat hen onderscheidde van and.eren,

Jr waren officië1e voorschriften, hoe lang bv.de slepen
van de adelliike en niet-adellijke dames mochten zi,jn. De stan-
den, die op de maat s chappe }ijke ladd.er het hooEste stonden
gaven de toon aan in de mod.e;zÍj beschiJ<ten neestal over gefd
en arbeidskrachten, d-io de costuums mo'sten maken. Vanzelf-
sprekend probeerden ook zii, d.ie op een lagere trap stonden,



de node van cle hog€re standen na te vo3.genlal wa.rcn d.e stof-
fen die zï gebluikten, ninder kostbaar en de afwerking een-

voud.1g.
Naast het s tandsbewr-rst zijn was er een tweede íactor, die

tot de veranderingen in d.e node mêewerkte: de ijdelheid., dè
zucht oÍn zich nooier te kleden dan anderen. l\{en zocht steeds
naar mooj-ere stoÍfen, versieringen, passenenten enz.om and-e-
ren de ogen uit te steken.

Oen ander balangrïk accent en drang tot verandering was
d.at nen op bepaalde vo?men was uitgekeken. Ook het verlangen
van jongeren om anders gekleed te gaan dan ouderen werkte
hiêraan mee. Een nens heeft naar e:n beperkt aantal mog;e1ijk-
heden tot verendering in de kleding. iJn za probeert hij zijn
eigen persoonlijkheid zo voordelig mogelijk te laten uj.tkonen.

Terwl1 de heer 3erg6 zich varwijderde voor de eerste show,
naÍli zljn dochter lrr'lari e Claire(fe)net woord oro een en ander te
vertellen over de danesnode" Was het vroe€ier zordat de heren
de toon aangaven in de mode - zij waren iromers de heren van
de schepping -rrnet de Franse Revofutie, die op zoveel gebie-
den and-ere ideeun bracht, veranderd.e dit en sinds d.ie tijd.
schïeven d,e dames voor, wat er aan kledÍng moest gedragen
urorden en in Lrefke vorm.

ZU gaf d,aarna een kort overzicht van de 6;eschiedonis van
de kleding. liij de Grieken en Roneinen was de kleding van de
roen het voornaamste en de kleding van vrouven en nannen
scheelde slechts weinÍg. In de keizerstijd tot + 400 deed.
de kleding van de keizerinnen hae.r invloed gelden op d.e mode
die echter in de Bourgondische tijd(+ 1000)weer verloren ging
ten gunste van de mannen, Renaissance en barok streven naal
moer gelijkheid, tussen man en vrouwrook Ín de kledlng.Áls ten
tijde van de l,odewilken de herenkled.lng eenvoudigeï en r.reer
eenvornig Ïrord.t, o.a.wegens critiek van de lagere standen
krijgen de clarnes weer haar kans,die ze dan ook goed l-'enutten.

Uit het b!'toog+II*E lJarie-Clairo kwam vooral duidelijk naar
voren, hoezeer de " dËË t andigheden en de econoni.sche toestand.
ijn rleer of ninder welvaart hun invloed hebben doen gelden op
de r:rode, zoals het gebruik van meer of ninder kostbàre stof-
fen, verschillende versieringen, de vorm van de kled{j, ríeár
men bjí neeï ecnvoudige volnen ninder stof nodig had. Cok
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lLe t "natikloc.,n" zà1 hierbii we1 een r:o1 hebben gesleeld-, daar

,-"Iles net de hand genaakt moest worden.
.Daarna i^reïdên door de heer Serg6en zijn dochtet een groot

aantaf costuums geshowd in alle soorten en nodellênrallemaal
originele stukken, zoals ze indertijd door de darnes en heren
ged.ragen werden.Er waren er blj van circa 200 jaar oud,die er
nog puntgaaf uitzagen. Pandjassen in d.i-ve?se kleuren net
kuitbfoeken, Laayzea en hoge hoeden met een brede randirok-
ken met Napoleonsteek, kantwerk l:rngs de mouwen en vltte
jabot. Ien grote snor coirï]eteerde het geheel. Van dit soort
kledi.ng vindt Ínen tegenwoordig; no€, een en ander terug in de
zgn.hof- en galacostuuns.

Tloezeer dè danes geprobeerd hebben er zo voordelig moge-
lijk uit te zien, bleek ui.t de prachtige fange jurken met
Sroot decoleté en waaler, waarÍnee geheimtaal- kon worden"€jê-

sproken!r door de manier, waarop deze gehanteerd werd.
Rond lB20 begint ook de llngelse mhde meer j-nvloed te krij-

gen; de danês dragen wljde jurken met pofnouwen of lange wijde
mouwen, vraarbij de schouders r,Jorden opgevuld om de taille snal-
ler te Iaten lijken.Hieruit kwam de crinol-in voortrgrote hoe-
pelro'kken rustend op ringen.De heren droegen een lange sna11e
pantalon, de klepbroek, dle tot voor enkele tientallen jaren
in onze streken nog steed,s werd ged^ragen.

Opvallend was ook d.e kleding van d-e 'rÀanz eggeï It i I ange zwar-
te jas met korte cape, hoge zwarte hoed en de vadernoorder:
een hoge witte stitve boord. rond.om cle hals,)aar trerd een fïon-
tje bil gedragen.

Diverse andere sjieke en originele costuums uit de ver-
schiflende tijd.en werden er geshowd. Rond. 1920 begint ook de
mode uit AmèTica een woord nee te spreken; korte rokken en
kort kapsel voor de dames.Ook het gebruik van de fiets heeft
de daneskfeding beïnvloed.re vleeskfeurige kousen wekten pro-
test evenzeer als de jurken met een spic en korte mouwen;dit
kon het gebruik daarvan echter niet verhind.eren. Tijdelijk zien
we dan nog de new look van Dior net de l-ange wijde rok on
over te gaan Ín maxi en mini en de tegenwoordig atgemeen ge-
dragen damespantalon.

De voorzitteï dankte de heer Bergó en zijn dochter voor
het showen van de vele nooie costuums en de lessen in c1e ge-
schiedenis zo tussendooï' íjegeven, waarna 
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